
   
 

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VIIІ СКЛИКАННЯ 

 СЬОМА СЕСІЯ 

 

  РІШЕННЯ 
 

№ VIII/7/80                                                                                             від  09 квітня 2021 року 
 

Про затвердження технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості), та 

передачу їх у власність громадянам 
 

   Розглянувши заяву гр. Барабаш Г. М. (вх. № Б-430/2.7 від 03.02.2021 р.),гр. Мерещак М. Г. 

(вх. № М-402/2.7 від 02.02.2021 р.), гр. Солодкої К. Т. ( вх. №1387 від 18.03.2021 р.). гр. 

Барабаша П. Я. (вх.1477 від 22.03.2021 р.), гр. Пуки Б. М. (вх. № П-569/2.7 від 16.12.2020 р.), 

гр. Польового Ю. П. (вх. № П-311/2.7 від 28.01.2021 р.), гр. Лисої Г. Я. (вх. № Л-320/2.7 від 

28.01.2021 р.), гр. Діденко М. В. (вх. № Д-297/2.7 від 26.01.2021 р.), гр. Олещука В. П. (вх. № 

О-32/2.7 від 05.01.2021 р.), гр. Олещук М. В.(вх. № О-26/2.7 від 05.01.2021 р.), гр. Драпали Г.О. 

(вх. № Д-625/2.7 від 22.12.2020 р.), гр. Милян Л. В. (вх. № М-116/2.7 від 14.01.2021 р.) гр. 

Шафранського Г. Н. (вх. №Ш-114/2.7 від 14.01.2021 р.), гр. Репети З. М. (вх. № Р-568/2.7 від 

16.12.2020 р.), гр. Грещук Н. В. (вх. №-703 від 22.02.2021 р.), гр. Ясінського Г. Б. (вх. № Я-

310/2.7 від 28.01.2021 р.), гр. Галенди М. А. (вх.№Г-259/2.7 від 25.01.2021 р.), гр. Вовчук М. 

М. (вх. № В-465/2.7 від 04.02.2021р.), гр. Дякун М. Т. (вх. №Д-258/2.7 від 25.01.2021р.),гр. 

Совірко М. В. (вх. № С-77/2.7 від 12.01.2021 р.), гр. Мочальській В. М. (вх. № М-101/2.7 від 

13.01.2021 р.), гр. Маланюка В. М. (вх. №М-194/2.7 від 20.01.2021 р.), гр. Луцков В. І. (вх. № 

Л-78/2.7 від 12.01.2021 р.), гр. Нікітіної О. В. (вх. № Н-3147/2.7 від 28.01.2021 р.), гр. Маланюк 

Г. М. (вх. № М-193/2.7 від 20.01.2021 р.), гр. Мавдюк В. В.(вх. № М-403/2.7 від 02.02.2021 р.), 

гр. Ільчишин Л. Я. (вх. № І-192/2.7 від 20.01.2021 р.), гр. Коваль Д. С. (вх. № 804 від 24.02.2021 

р.), гр. Іванах М. П. (вх. № 797, 799 від 24.02.2021 р.), гр. Ковальчук Л. Є. (вх. № К-666/2.7 від 

28.12.2020 р.), гр. Коваль М. Я. (вх. № К-668/2.7 від 28.12.2020 р.), гр. Пашковської Н. В. (вх. 

№ П-581/2.7 від 16.12.2020 р.), гр. Фецко С. С. (вх. № Ф-579/2.7 від 16.12.2020 р.), гр. Стахняка 

В. Я. (вх. № С-108/2.7 від 14.01.2021 р.), гр. Онисько Р. С.  (вх. № О-404/2.7 від 02.02.2021 р.), 

гр. Недогін Г. О. (вх. № Н-492/2.7 від 08.02.2020 р.), гр. Котляр М. І. (вх. № К-513/2.7 від 

11.02.2021 р.), гр. Лемищук М. Г. (вх. № Л-523/2.7 від 11.02.2021 р.), гр. Ружило І. В. (вх. № 

722 від 22.02.2021 р.), гр. Скворцової В.Б. (вх. №1312 від 16.03.2021 р.), гр. Смітюх В.П. (вх. 

№1313 від 16.03.2021 р.), гр. Головатюк Н.М. ( вх. №1314 від 16.03.2021 р.), гр. Гаврилюк Р. Т. 

( вх. № 1426 від 18.03.2021 р.), гр. Яремчук В. І. (вх. № 1476 від 22.03.2021 р.), технічні 

документації щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), витяги з 

державного земельного кадастру про земельні ділянки, врахувавши дані земельно-облікових 

документів та кадастрових книг, а також пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони природного 

середовища (протокол №8 від 18.03.2021 р., №9 від 23.03.2021р., №10 від 25.03.2021р., №11 

від 06.04.2021р.), керуючись ст. 12, 19, 20,40, 81,116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу 

України, ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про 

землеустрій, ст. 21 Закону України “Про державний земельний кадастр”, Законом України 

“Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” сесія міської ради 



 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5007 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходиться в межах населеного пункту с. Ліски  гр. Барабаш 

Ганні Михайлівні. 

1.1. Передати у власність гр. Барабаш Ганні Михайлівні земельні ділянки  загальною площею 

0,5007 га. в т. ч.   площею 0,2014 га. кадастровий номер 6122483000:01:003:0594, площею 

0,1493 га. кадастровий номер 6122483000:03:001:0501, площею 0,1500 га. кадастровий номер 

6122483000:01:003:0595 для ведення особистого селянського господарства,  із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходиться  в межах населеного пункту  с. 

Ліски. 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6804 га. в т. ч.   площею  0,2500 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та 

загальною площею 0,4304 га для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходиться в межах населеного пункту  с. Залужжя і с. Ліски гр. Мерещак Марії Григорівні. 

2.1. Передати у власність гр. Мерещак Марії Григорівні земельні ділянки загальною площею 

0,6804 га. в т. ч.  площею  0,2500 га. кадастровий номер 6122410100:02:003:1283 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Помаранчевої Революції, 50 с. Залужжя, із земель житлової та громадської забудови та  для 

ведення особистого селянського господарства, загальною площею 0,4304 га в т. ч.  площею  

0,0904 га. кадастровий номер 6122410100:02:003:1282 по вул. Помаранчевої Революції в межах 

населеного пункту с. Залужжя, площею 0,1900 га. кадастровий номер 6122483000:01:003:0601, 

площею 0,1500 га. кадастровий  номер 6122483000:01:003:0602 із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходиться в межах населеного пункту с. 

Ліски, 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5858 га. в т.ч.   площею 0,2500 га  для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та 

загальною площею 0,3358 га для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходиться в межах населеного пункту с. Залужжя і с. Ліски гр. Солодкій Катерині Тарасівні. 

3.1. Передати у власність гр. Солодкій Катерині Тарасівні земельні ділянки, загальною площею 

0,5858 га. в т. ч. площею  0,2500 га. кадастровий номер 6122483000:02:001:0354 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Малозалузька, 36, із земель житлової та громадської забудови в межах населеного пункту     с. 

Залужжя та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,3358 га. в 

т. ч.  площею 0,1858 га. кадастровий номер 6122483000:02:001:0355  в межах населеного 

пункту  в с. Залужжя, площею 0,1500 га. кадастровий номер 6122483000:03:001:0513, із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходиться  в межах населеного пункту  в с. 

Ліски. 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5174 га. в т.ч.  площею 0,2500 га  для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та земельну 

ділянку  площею 0,3358 га для ведення особистого селянського господарства, які знаходиться 

в межах населеного пункту с. Залужжя гр. Барабашу Павлу Ярославовичу. 
4.1. Передати у власність гр. Барабашу Павлу Ярославовичу земельні ділянки, загальною 

площею 0,5174 га. в т. ч.   площею  0,2500 га. кадастровий номер 6122483000:02:002:0149 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. 

Виноградна, 17 із земель житлової та громадської забудови в межах населеного пункту с. 

Залужжя та для ведення особистого селянського господарства, загальною площею 0,3358 га. в 



т. ч.  площею 0,0685 га. кадастровий номер 6122483000:02:001:0714 по вул. Виноградна, в 

межах населеного пункту с. Залужжя, площею 0,1989 га. кадастровий номер 

6122483000:01:003:0040 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться  

в межах населеного пункту с. Ліски. 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6884 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Іванчани гр. Пуці 

Богдану Миколайовичу. 

5.1. Передати у власність гр. Пуці Богдану Миколайовичу земельні ділянки, загальною 

площею  0,6884 га. в т. ч. площею 0,1584 га  кадастровий номер 61224836000:02:002:0366, 

площею 0,5300 га. кадастровий номер 6122483600:02:002:0365 для  ведення особистого 

селянського господарства  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Іванчани. 

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8056 га. для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,6052 га., які знаходиться в межах 

населеного пункту с. Іванчани  гр. Польовому Юрію Петровичу. 

6.1. Передати у власність гр. Польовому Юрію Петровичу земельні ділянки загальною площею  

0,8056 га. в т. ч. площею 0,2004 га  кадастровий номер 61224836000:02:002:0313 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. 

Центральна, 35, із земель житлової і громадської забудови та для  ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,6052 га.  в т. ч. площею 0,1822 га. кадастровий 

номер 6122483600:02:002:0312, площею 0,2003 га. кадастровий номер 

6122483600:02:003:0036, площею 0,2227 га. кадастровий номер 6122483600:02:003:0035   із 

земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах населеного 

пункту с. Іванчани. 

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,6857 га. для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 1,5707 га., які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Іванчани гр. Лисій Галині Ярославівні. 

7.1. Передати у власність гр. Лисій Галині Ярославівні земельні ділянки загальною площею 

1,6857 га. в т. ч.  площею 0,1150 га  кадастровий номер 61224836000:02:001:0354 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Центральна, 79, із земель житлової і громадської забудови та для  ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 1,5707 га в т.ч.  площею 0,1428 га. кадастровий 

номер 6122483600:02:004:0018, площею 0,5000 га. кадастровий номер 

6122483600:02:001:0350, площею 0,5700 га. кадастровий номер 6122483600:02:001:0351, 

площею 0,1098 га. кадастровий номер 6122483600:02:001:0352, площею 0,2481 га. 

кадастровий номер 6122483600:02:001:0353   із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля), які знаходяться в межах населеного пункту с. Іванчани. 

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8179 га. для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,5679 га., які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Іванчани гр. Діденко Марії Володимирівні. 

8.1. Передати у власність гр. Діденко Марії Володимирівні земельні ділянки, загальною 

площею 0,8179 га. в т. ч. площею 0,2500 га  кадастровий номер 6122483600:02:001:0355 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд   по вул. 

Шевченка, 33, із земель житлової і громадської забудови та для  ведення особистого 

селянського господарства  загальною площею 0,5679 га в т. ч. площею 0,0297 га. кадастровий 



номер 6122483600:02:001:0356, площею 0,0657 га. кадастровий номер 

6122483600:02:004:0019, площею 0,4725 га. кадастровий номер 6122483600:02:001:0357   із 

земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах населеного 

пункту с. Іванчани. 

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5524 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Малий Глибочок    гр. 

Олещуку Володимиру Петровичу. 

9.1. Передати у власність гр. Олещуку Володимиру Петровичу земельні ділянки загальною 

площею 0,5524 га. в т. ч. площею 0,2862 га. кадастровий номер 6122480400:03:001:0129, 

площею 0,2662 га. кадастровий номер 6122480400:03:001:0130 для ведення особистого 

селянського господарства,  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Малий Глибочок. 

10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8696 га. для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,6196 га, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Малий Глибочок гр. Олещук Марії Василівні. 

10.1. Передати у власність гр. Олещук Марії Василівні земельні ділянки, загальною площею 

0,8696 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122480400:03:001:0126 для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд   по вул. Володимира 

Великого, 39 із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,6196 га. в т.ч. площею 0,3220 га. кадастровий 

номер 6122480400:03:001:0127, площею 0,2976 га. кадастровий номер 6122480400:03:001:0128 

із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах населеного 

пункту с. Малий Глибочок. 

11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,5000 га. для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд та  для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 1,2500, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Капустинці, с. Капустинський Ліс, гр. Драпалі Григорію Олексійовичу. 

11.1. Передати у власність гр. Драпалі Григорію Олексійовичу земельні ділянки, загальною 

площею 1,5000 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122483900:02:001:0240 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,  із земель 

житлової та громадської забудови по вул. Молодіжна, 25 в межах населеного пункту  с. 

Капустинці та  загальною площею 1,2500 га. в т.ч. площею 0,3000 га. кадастровий номер 

6122483900:04:001:0077 в межах населеного пункту с. Капустинський Ліс, площею 0,3121 га. 

кадастровий номер 6122483900:02:001:0239, площею 0,4000 га. кадастровий номер 

6122483900:01:002:0640, площею 0,2379 га. кадастровий номер 6122483900:02:001:0238, для 

ведення особистого селянського господарства, із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля), які знаходяться в межах населеного пункту с. Капустинці. 

12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,9457 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Мусорівці гр. Милян 

Людмилі Василівні. 

12.1. Передати у власність гр. Милян Людмилі Василівні земельні ділянки загальною площею 

0,9457 га. в т. ч. площею 0,6026 га. кадастровий номер 6122483900:05:001:0276 по вул. 

Радечина с. Мусорівці, площею 0,1324 га. кадастровий номер 6122483900:05:001:0274, 

площею 0,2107 га. кадастровий номер 6122483900:05:001:0275 для ведення особистого 

селянського господарства,  із земель сільськогосподарського призначення (рілля) в межах 

населеного пункту с. Мусорівці. 

13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 



ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,0500 га. для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та загальною площею  

0,8000 га для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Кобилля гр. Шафранському Григорію Нестеровичу. 

13.1. Передати у власність гр. Шафранському Григорію Нестеровичу земельні ділянки, 

загальною площею 1,0500 га. в т. ч. площею 0.2500 га. кадастровий номер 

6122484500:02:001:0292 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  по вул. Лесі Українки, 44 із  земель житлової та громадської забудови та для 

ведення особистого селянського господарства, загальною площею 0,8000 га. в т.ч. площею 

0,5133 га. кадастровий номер 6122484500:02:001:0291 по вул. Л. Українки, площею 0,1417 га. 

кадастровий номер 6122484500:02:001:0289, площею 0,1450 га. кадастровий номер 

6122484500:02:001:0290   із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Кобилля. 

14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5794 га. для ведення 

особистого селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту  с. Кобилля 

гр. Репеті Зіновії Матвіївні. 

14.1. Передати у власність гр. Репеті Зіновії Матвіївні земельні ділянки, загальною площею 

0,5794 га в т. ч. площею 0,0866 га.  кадастровий номер 6122484500:02:001:0287, площею 0,4928 

га. кадастровий номер 6122484500:02:001:0288 для  ведення особистого селянського 

господарства  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Кобилля. 

15. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,0141 га. в т. ч. 0,2500 га. для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та  для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,7641 га., які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Кобилля гр. Грещук Надії Василівні. 

15.1 Передати у власність гр. Грещук Надії Василівні земельні ділянки, загальною площею 

1,0141 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122484500:02:002:0621 для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Шевченка,13 із 

земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 0,7641 га. в т.ч.  площею 0,2500 га. кадастровий номер 

6122484500:02:002:0618, площею 0,1212 га. кадастровий номер 6122484500:02:002:0617, 

площею 0,1500 га. кадастровий номер 6122484500:02:002:0616, площею 0,0929 га. 

кадастровий номер 6122484500:02:002:0619, площею 0,1500 га. кадастровий номер 

6122484500:02:002:0620  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Кобилля. 

16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,0595 га. для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та  для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,8095 га., які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Кобилля гр. Ясінському Григорію Богдановичу. 

16.1. Передати у власність гр. Ясінському Григорію Богдановичу земельні ділянки, загальною 

площею 1,0595 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122484500:02:002:0631 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. 

Заграївка, 5 із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського 

господарств загальною площею 0,8095 га. в т.ч. площею 0,0299 га. кадастровий номер 

6122484500:02:002:0630 по вул. Заграївка, площею 0,2991 га. кадастровий номер 

6122484500:02:002:0629, площею 0,3955 га. кадастровий номер 6122484500:02:002:0628, 

площею 0,0850 га. кадастровий номер 6122484500:02:002:0627 із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах населеного пункту   с. 

Кобилля. 



17. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,2184 га. для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та  для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,9684 га., які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Кобилля гр. Галенді Марії Антонівні. 

17.1. Передати у власність гр. Галенді Марії Антонівні земельні ділянки, загальною площею 

1,2184 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122484500:02:002:0626 для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Шевченка, 42 із 

земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 0,9684 га. в т.ч. площею 0,0953 га. кадастровий номер 

6122484500:02:002:0625 по вул. Шевченка, площею 0,2391 га. кадастровий номер 

6122484500:02:002:0624, площею 0,3840 га. кадастровий номер 6122484500:02:002:0623, 

площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122484500:02:002:0622 із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться  в межах населеного пункту с. 

Кобилля. 

18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 1,0600 га. для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,8100 га., які знаходяться  в межах 

населеного пункту с. Кобилля гр. Вовчук Мирославі Мирославівні. 

18.1. Передати у власність гр. Вовчук Мирославі Мирославівні земельні ділянки, загальною 

площею 1,0600 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122484500:02:001:0297 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. 

Набережна, 2 із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,8100 га. в т.ч. площею 0,3603 га. кадастровий 

номер 6122484500:02:001:0295 по вул. Набережна, площею 0,1629 га. кадастровий номер 

6122484500:02:001:0293, площею 0,2868 га. кадастровий номер 6122484500:02:001:0296 із 

земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться  в межах населеного 

пункту с. Кобилля. 

19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,5796 га. для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 1,3296 га., які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Кобилля гр. Дякун Марії Теодорівні. 

19.1. Передати у власність гр. Дякун Марії Теодорівні земельні ділянки, загальною площею 

1,5796 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122484500:02:002:0615 для будівництва 

і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд  по вул. Шевченка, 55 із 

земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 1,3296 га. в т.ч. площею 0,0698 га. кадастровий номер 

6122484500:02:002:0614 по вул. Шевченка, площею 0,1795 га. кадастровий номер 

6122484500:02:002:0613, площею 0,3487 га. кадастровий номер 6122484500:02:002:0612, 

площею 0,1423 га. кадастровий номер 6122484500:02:002:0611, площею 0,1215 га. 

кадастровий номер 6122484500:02:002:0610, площею 0,2500 га. кадастровий номер 

6122484500:02:002:0608, площею 0,2178 га. кадастровий номер 6122484500:02:002:0609  із 

земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах населеного 

пункту с. Кобилля. 

20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,8128 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Колодне гр. Совірко 

Марії Василівні. 

20.1. Передати у власність гр. Совірко Марії Василівні земельні ділянки загальною площею 

1,8128 га. в т. ч. площею 0,0790 га. кадастровий номер 6122484800:02:001:0744  с. Колодне по 



вул. Шевченка, площею 0,5802 га. кадастровий номер 6122484800:02:001:0745, площею 0,4625 

га. кадастровий номер 6122484800:02:001:0747, площею 0,6911га. кадастровий номер 

6122484800:02:001:0746 для ведення особистого селянського господарства, із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах населеного пункту с. 

Колодне. 

21. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,5086 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Колодне гр. 

Мочальській Валентині Миколаївні. 

21.1. Передати у власність гр. Мочальській Валентині Миколаївні земельні ділянки   загальною 

площею 1,5086 га. в т. ч. площею 0,0932 га. кадастровий номер 6122484800:02:002:0728, 

площею 0,2713 га. кадастровий номер 6122484800:02:002:0732, площею 0,2477 га. 

кадастровий номер 6122484800:02:002:0731, площею 0,5222 га. кадастровий номер 

6122484800:02:002:0730, площею 0,3742 га. кадастровий номер 6122484800:02:002:0729 для 

ведення особистого селянського господарства, із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля), які знаходяться в межах населеного пункту с. Колодне. 

22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6458 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Болязуби гр. 

Маланюку Володимиру Миколайовичу. 

22.1 Передати у власність гр. Маланюку Володимиру Миколайовичу земельні ділянки   

загальною площею  0,6458 га. в т. ч. площею 0,2725 га. кадастровий номер 

6122484800:03:001:0594, площею 0,3733 га., кадастровий номер 6122484800:03:001:0596 для 

ведення особистого селянського господарства, із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля), які знаходяться в межах населеного пункту с. Болязуби. 

23. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних  

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,9782 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с.Колодне гр. Луцкову 

Володимиру Івановичу. 

23.1. Передати у власність гр. Луцкову Володимиру Івановичу земельні ділянки загальною 

площею 0,9782 га. в т. ч. площею 0,7121 га. кадастровий номер 6122484800:02:002:0736, 

площею 0,2661 га. кадастровий номер 6122484800:02:002:0737 для ведення особистого 

селянського господарства, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Колодне. 

24. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,4737 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Болязуби і с. Колодне. 

гр. Нікітіній Ользі Василівні. 

24.1. Передати у власність гр. Нікітіній Ользі Василівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля) 

загальною площею 1,4737 га. в т. ч. площею 0,3278 га. кадастровий номер 

6122484800:02:001:0741, площею 0,2463 га. кадастровий номер 6122484800:02:002:0726, 

площею 0,2381 га. кадастровий номер 6122484800:02:002:0735, площею 0,3313 га. 

кадастровий номер 6122484800:02:002:0727 які знаходиться   в межах населеного пункту с. 

Колодне, площею 0,3302 га. кадастровий номер 6122484800:03:001:0589, які знаходяться в 

межах населеного пункту с. Болязуби. 

25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,9799 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Болязуби гр. Маланюк 

Галині Миколаївні. 

25.1. Передати у власність гр. Маланюк Галині Миколаївні земельні ділянки загальною 

площею 0,9799 га. в т. ч. площею 0,2192 га. кадастровий номер 6122484800:03:001:0592, 



площею 0,1654 га. кадастровий номер 6122484800:03:001:0597, площею 0,5000 га. 

кадастровий номер 6122484800:03:001:0593, площею 0,0953 га. кадастровий номер 

6122484800:03:001:0591 для ведення особистого селянського господарства, із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах населеного пункту с. 

Болязуби. 

26. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8675 га. для ведення особистого 

селянського господарства,  які знаходяться в межах населеного пункту с. Колодне гр. Мавдюку 

Володимиру Васильовичу. 

26.1.Передати у власність гр. Мавдюку Володимиру Васильовичу земельні ділянки, загальною 

площею 0,8675 га. в т. ч. площею 0,3835 га. кадастровий номер 6122484800:04:001:0003, 

площею 0,4840 га. кадастровий номер 6122484800:04:001:0004 для ведення особистого 

селянського господарства, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Колодне. 

27. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,3807 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Колодне гр. Ільчишин 

Людмилі Ярославівні. 

27.1. Передати у власність гр. Ільчишин Людмилі Ярославівні земельні  ділянки  загальною 

площею 1,3807 га. в т. ч. площею 0,3462 га. кадастровий номер 6122484800:02:001:0743, 

площею 0,2890 га. кадастровий номер 6122484800:02:002:0733, площею 0,2495 га. 

кадастровий номер 6122484800:02:002:0734, площею 0,4960 га. кадастровий номер 

6122484800:02:001:0742 для ведення особистого селянського господарства  із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах населеного пункту с. 

Колодне. 

28. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості)  площею 0,2500 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Колодно гр. Ковалю Дмитру Степановичу, гр. Ковалю Руслану Дмитровичу та гр. 

Коваль Катерині Григорівні. 

28.1. Передати у спільну сумісну власність гр. Коваль Дмитру Степановичу, гр. Коваль Руслану 

Дмитровичу та гр. Коваль Катерині Григорівні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122484800:02:001:0749 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Шкільна, 25 із земель житлової та громадської 

забудови, яка знаходяться в межах населеного пункту с. Колодне. 

29. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6158 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Колодно гр. Ковалю 

Дмитру Степановичу. 

29.1. Передати у власність гр. Ковалю Дмитру Степановичу земельні ділянки загальною 

площею 0,6158 га. в т. ч. площею 0,1927 га. кадастровий номер 6122484800:02:001:0751 по вул. 

Шкільна, площею 0,0884 га. кадастровий номер 6122484800:02:001:0756, площею 0,1216 га. 

кадастровий номер 6122484800:02:001:0750, площею 0,2131 га. кадастровий номер 

6122484800:02:001:0752, для ведення особистого селянського господарства, із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах населеного пункту       с. 

Колодне. 

30.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0.9080 га. в т. ч. 0.2500 га. для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та загальною площею 

0,6580 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Болязуби гр. Іванах Марії Павлівні. 
30.1  Передати у власність гр. Іванах Марії Павлівні земельні ділянки загальною площею 0,9080 



га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122484800:03:001:0605 для будівництва  і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Садова, 18 із 
земель житлової та громадської забудови, для ведення особистого селянського господарства, 
загальною площею 0,6580 га. в т. ч. площею 0,2742 га. кадастровий номер 
6122484800:03:001:0603 по вулиці Садова, площею 0,3838 га. кадастровий номер 
6122484800:03:001:0604  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 
знаходяться в межах населеного пункту с. Болязуби. 
31. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних  

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8809 га. в т.ч. площею 0,2500 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та 

загальною площею 0,6309 га  для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населених пунктів с. Гори-Стрийовецькі, с. Чагарі-Збаразькі, гр. 

Ковальчук Любомирі Євгенівні. 

31.1. Передати у власність гр. Ковальчук Любомирі Євгенівні земельні ділянки  загальною 

площею 0,8809 га. в т. ч. площею  0,2500 га. кадастровий номер 6122486400:03:001:0154 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Івасюка, 1  із земель житлової та громадської забудови в межах населеного пункту с.Гори-

Стрийовецькі та для ведення особистого селянського господарства із земель 
сільськогосподарського призначення (рілля) загальною площею 0,6309 га в т. ч. площею 

0,1349 га. кадастровий номер 6122486400:03:001:0153 по вул. Івасюка в межах населеного 

пункту с.Гори-Стрийовецькі,  площею 0,4960 га. кадастровий номер 6122486400:02:001:0432, 
яка знаходиться в межах населених пунктів  с. Чагарі-Збаразькі. 

32. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних  

ділянок  в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3079 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які  знаходяться в межах населеного пункту с. Максимівка гр. 

Ковалю Мирославу Яковичу. 

32.1. Передати у власність гр. Ковалю Мирославу Яковичу земельні ділянки загальною 

площею 0,3079 га. в т. ч. площею 0,1610 га. кадастровий номер 6122486400:02:002:0204, 

площею 0,1469 га. кадастровий номер 6122486400:02:001:0436, для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які  

знаходяться в межах населеного пункту с. Максимівка. 

33. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5157 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які  знаходяться в межах населеного пункту с. Кретівці і с. Грицівці 

гр. Пашковській Наталії Володимирівні 

33.1. Передати у власність гр. Пашковській Наталії Володимирівній земельні ділянки  для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля), загальною площею  0,5157 га. в т. ч.  площею 0,2293 га.  кадастровий номер 

6122485600:02:001:0147  в межах населеного пункту с. Кретівці, площею 0,1380 га. 

кадастровий номер 6122485600:03:001:0181, площею 0,1484 га. кадастровий номер 

6122485600:03:001:0180 для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення, які  знаходяться   в межах населеного пункту с. Грицівці. 

34. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6752 га. для ведення 

особистого селянського господарства, які знаходиться в межах населеного пункту с. Кретівці 

гр. Фецко Степану Семеновичу. 

34.1. Передати у власність гр. Фецко Степану Семеновичу земельні ділянки, загальною 

площею  0,6752 га.  в т. ч.  площею 0,2449 га. кадастровий номер 6122485600:03:001:0182, 

площею 0,1237 га. кадастровий номер 6122485600:02:001:0149, площею 0,3066 га. 

кадастровий номер 6122485600:02:001:0148 для  ведення особистого селянського господарства 

із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходиться в межах населеного 

пункту с. Кретівці. 



35. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,7785 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходиться в межах населеного пункту с. Максимівка і с. Гори 

Стрийовецькі гр. Стахняку Володимиру Ярославовичу. 

35.1. Передати у власність гр. Стахняку Володимиру Ярославовичу земельні ділянки для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля), загальною площею 1,7785 га. в т. ч. площею 1,1168 га. кадастровий номер 

6122486400:01:002:0336  в межах населеного пункту  с. Гори-Стрийовецькі, площею 0,1600 га. 

кадастровий номер 6122486400:02:001:0440 вул. Л. Українки, площею 0,5017 га. кадастровий 

номер 6122486400:02:001:0439  в межах населеного пункту с. Максимівка. 

36. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5175 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходиться в межах населеного пункту с. Грицівці гр. Онисько 

Роману Степановичу. 

36.1. Передати у власність гр. Онисько Роману Степановичу земельні ділянки загальною 

площею 0,5175 га. в т. ч.   площею 0,2551 га. кадастровий номер 6122485600:03:001:0187, 

площею 0,2624 га. кадастровий номер 6122485600:03:001:0188 для ведення особистого 

селянського господарства  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходиться в межах населеного пункту с. Грицівці. 

37. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,0848 га. в т.ч. 0,2500 га  для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та 0,8348 га  для ведення 

особистого селянського господарства, які знаходиться в межах населених пунктів с. Чагарі-

Збаразькі, гр. Недогін Галині Олексіївні. 

37.1. Передати у власність гр. Недогін Галині Олексіївні земельні ділянки загальною площею 

1,0848 га. в т. ч.  площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122486400:04:001:0288 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд   по вул. 

Довга, 7 із земель житлової та громадської  та  для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 0,8348 га в т.ч.  площею 0,3716 га. кадастровий номер 

6122486400:04:001:0290 по вул. Довга, площею 0,4632 га. кадастровий номер 

6122486400:04:001:0291  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходиться в межах населених пунктів с. Чагарі-Збаразькі. 

38. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8073 га. в т.ч. площею 0,2500 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та площею 

0,5573 га для ведення особистого селянського господарства, які знаходиться в межах 

населених пунктів с. Грицівці, гр. Котляр Марії Іванівні. 

38.1. Передати у власність гр. Котляр Марії Іванівні земельні ділянки загальною площею 0,8073 
га. в т. ч.  площею  0,2500 га. кадастровий номер 6122485600:03:001:0185 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Лисенка,1 із 
земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства 
загальною площею 0,5573 га в т.ч.  площею 0,0313 га. кадастровий номер 
6122485600:03:001:0183 по вул. Лисенка, площею 0,2486 га. кадастровий номер 
6122488400:02:001:0563, площею 0,2774 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0571 із 
земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходиться в межах населених 
пунктів с. Грицівці. 
39. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7450 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Вищі Луб'янки гр. 

Лемищук Марії Григорівні. 

39.1. Передати у власність гр. Лемищук Марії Григорівні земельні ділянки загальною площею 

0,7450 га. в т. ч.  площею 0,2411 га. кадастровий номер 6122481500:02:002:0359, площею 



0,5039 га. кадастровий номер 6122481500:02:001:0390 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 

40. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,9594 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Нижчі Луб’янки гр. 

Ружило Івану Васильовичу. 

40.1.  Передати у власність гр. Ружило Івану Васильовичу земельні ділянки загальною площею 

0,9594 га. в т. ч. площею 0,1479 га. кадастровий номер 6122486700:02:001:0575, площею 0,2100 

га. кадастровий номер 6122486700:02:001:0574, площею 0,3544 га. кадастровий номер 

6122486700:02:002:0575, площею 0,2471 га. кадастровий номер 6122486700:02:001:0576 для 

ведення особистого селянського господарства, із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля), які знаходяться в межах населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 

41. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6115 га. в т.ч. 0,0581 га. для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та загальною площею 

0,5534 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Нижчі Луб’янки гр. Скворцовій Валентині Борисівні. 

41.1. Передати у власність гр. Скворцовій Валентині Борисівні земельні ділянки, загальною 

площею 0,6115 га. в т. ч. площею 0,0581 га. кадастровий номер 6122486700:02:002:0580 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд   по вул. 

Зарічна,1 із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 0,5534 га. в т.ч. площею 0,1956 га. кадастровий номер 

6122486700:02:002:0577, площею 0,1209 га. кадастровий номер 6122486700:02:002:0578, 

площею 0,0900 га. кадастровий номер 6122486700:02:002:0579, площею 0,1469 га. 

кадастровий номер 6122486700:02:002:0588 із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля), які знаходяться в межах населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 

42. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7491 га. в т.ч. 0,2500 га. для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та загальною площею 

0,4991 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с.  Нижчі Луб’янки гр. Смітюх Варварі Павлівні. 

42.1. Передати у власність гр. Смітюх Варварі Павлівні земельні ділянки, загальною площею 

0,7491 га. в т. ч. площа 0,2500 га. кадастровий номер 6122486700:02:002:0582 для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Зелена,3 із 

земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 0,4991 га. в т. ч площею 0,1592 га. кадастровий номер 

6122486700:02:002:0583 по вул. Зелена, площею 0,3399 га. кадастровий номер 

6122486700:02:001:0579 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться 

в межах населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 

43. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,0674 га. в т.ч. площею 0,2227 га. для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та 

загальною площею 0,8447 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту с.  Нижчі Луб’янки гр. Головатюк Надії Михайлівні. 

43.1. Передати у власність гр. Головатюк Надії Михайлівні земельні ділянки, загальною 

площею 1,0674 га. в т. ч. площею 0,2227 га. кадастровий номер 6122486700:02:002:0585 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. 

Зелена,1 із  земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 0,8447 га. в т.ч. площею 0,2357 га. кадастровий номер 

6122486700:02:002:0586, площею 0,2507 га., кадастровий номер 6122486700:02:002:0584, 

площею 0,3583 га. кадастровий номер 6122486700:02:002:0587 із земель 



сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах населеного пункту с. 

Нижчі Луб’янки. 

44. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,2287 га. в т.ч. 0,2500 га. для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та загальною площею 

0,9787 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Вищі Луб'янки гр. Гаврилюку Роману Тарасовичу. 

44.1. Передати у власність гр. Гаврилюку Роману Тарасовичу земельні ділянки, загальною 

площею 1,2287 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122481500:02:002:0361 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. 

Гагаріна,37 із  земель житлової та громадської забудови  та для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 0,9787 га в т.ч. площею 0,0184 га. кадастровий номер 

6122481500:02:002:0362, яка знаходиться по вул. Гагаріна, площею 0,2697 га. кадастровий 

номер 6122481500:02:001:0403, площею 0,2582 га. кадастровий номер 

6122481500:02:001:0404, площею 0,1764 га. кадастровий номер 6122481500:02:002:0364, 

площею 0,2560 га. кадастровий номер 6122481500:02:002:0363 із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах населеного пункту с. 

Вищі Луб'янки. 

45. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8424 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Нищі Луб’янки гр. 

Яремчук Вірі Іванівні. 

45.1. Передати у власність гр. Яремчук Вірі Іванівні загальною площею 0,8424 га. в т. ч. 0,4381 

га. кадастровий номер 6122486700:02:001:0550, площею 0,4043 га. кадастровий номер 

6122486700:02:002:0550 для ведення особистого селянського господарства, із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться  в межах населеного пункту с. 

Нищі Луб’янки. 

46. Зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законодавством порядку. 

47. Громадянам виконувати обов'язки власника земельних ділянок відповідно до вимог ст. 91 

Земельного кодексу України. 

48. Відділу містобудування та земельних відносин міської ради при необхідності внести зміни 

у земельно – облікові документи. 

49. Виконання даного рішення можливе лише з дотриманням норм чинного законодавства. 

 
 

Збаразький міський голова                                         Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 


